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La Fenacso renaskiĝos

Tiu ei artikolo enhavas adiaŭon... nè adiaitcm de la redaktoro al liaj

legantoj, sed al nia revuo, en sia nuna formo kaj format°.
Ciis min, e Belga Esperantisto », eldonajc) de Re,ga Belga Ligo Esperan-

lista, estis redaktata de mir kelkaj el giaj membroj.
Estonte, gi restos la oficiala organo de la Ligo ; sed gi estos redaktata

kaj komune eldonata de pluraj Ligoj, kittj decidis, — antei kelkaj semajnoj, —
unuigi siajn klopodojn, por alveni al pli malmultekosta, pli praktika, kaj do
pli fruktodona laboro.

Okaze de la Pentekosta Kongreso en Antverpeno, tri Ligoj el Nederlando
kaj Belgujo faris komunan klopodon, kit' estas kronita per la plej kompleta
sukceso : sukceso lait la nombro de la partoprenintoj ; sukceso laŭ organiza
kaj programa vidpunkto ; sukceso ankaŭ laŭ financa rilato, è ar eiti Ligo
rikoltis tre favoran saldon el la Kongresa Kaso.

Nun, tiuj èi tri Ligoj faris, kun la Svisa Esperanto-Societo, interkonsenton
pri komuna redaktaclo kaj kompoAtado de artikoloj, kornanikoj, k.t.p., .kiuj
estos presataj sur la samaj presiloj kaj eldonataj en kvar apartaj revuoj, kiuj
tamen prezentos al siaj legantoj granclparte identan materialon.

Titi labormaniero devigis kompreneble la kvar Ligojn adapti siajn eldon-
ajojn al iu komuna format°. Sed, dank' al tin kunlaboro, ni sukcesos havigi
al niaj legantoj, pojare, almenaŭ DEK samampleksajn numerojn, anstatail
kvin aŭ ses, kiel ni, per niaj propraj rimedoj, gis nun povis presigi.

Ni estas certaj. ke niaj membroj taksos, je g ia vera valoro, la efikon
tiu kunlaboro inter la Nederlanda Asocio L.E.E.N., la Svisa Societo, Flandra
Ligo kaj Rega Belga Ligo Esperantista kaj ke ili, kun ni, eojos pro la akirita
rezttltato.

Se efektive, Belga Esperantisto » en mina formo malaperas, estas mir
por tuj renaskigi pli grava, pli bela, el siaj cindroj, kiel la Fenikso !

*
Aldonti ni al tio êi, ke inter la estraroj de Flandra Ligo kaj Belga Ligo

estas starigita, sub prezidanteco de D-r Kempeneers, BELGA CENTRA
KOMITATO ESPERANTISTA, kin akordigos la propaganclon en nia lando
kin faros en ĉies nomo la paojn ĉe la oficialaj instancoj kaj kin invitas eitijn
aliajn esperanto-organizajojn en Belgujo aligi al tiu speciala, nacia E.K.I.

Simbole, la Prezidantoj kaj du estraranoj de ainbaŭ Ligoj reciproke aligis
kiel membroj al la alia Ligo, montrante tiel al la esperantistaro en nia lando
ke, se, — pro oportunecaj kialoj ekzistas en Belgujo du Ligoj lahorantaj
sur iom sama tereno, tin tamen okazas ne en ne-amika, eĉ ne en nur indiferen-
.teca atmosfero, sed en plena akordigo de eiuj, kies celo estas la venko de
Enperanto.

Maur. JAUMOTTE.

REgA BELGA LIGO ESPERANTISTA
106, rue Général Lotz, Bruselo
— ASOCIO SEN PROFITA CELO --

Statutoj : Moniteur Belge -Belgisch Staatsblad, n-ro 115, 27 Junio 1936.
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Alvoko
Tiu êi numero de la revuo estas la

lasta de la jaro kaj post kelkaj tagoj
la jaro cetere finigos, ankaŭ la kotiz-
jaro de Rega Belga Ligo Esperantista.

Tin pripensigas nin kaj pripensigos
ankaŭ vin, ke la momento alvenis,
kiam ĉiu devos repagi sian kotizon.

e iu farci tion kiel eble plej akurate,
laü la tabelo, kiun li trovos sur la
kvara kovrilpago ; prefere al sia grupa
kasisto aŭ, se li estas izolulo, al la
P.C.K. de Belga Ligo.

Administrantara Kunsido cle la 7a
de novembro.

Tifirà éi kunsidon ĉeeslis : S.roj D ro P.
Kempeneers, prezielanto N'atm lattmotte
vicpreziclanto : H. Sieleas. écnerala sekretario
I. Soyetsr. sekretario S - ian J. Plyson. kasis

Crin F-mu S. Ohozinski kaj s-roj Paulus.
Pilloy, Poupeye. Van den Bosselle kaj Ver-
straeten. gradministrantoj,   S- roi Graot-
hava kaj Vandevelde, senktilpigis sin.

Ce la komenco de la kunsido. D-r» Kent-
pt•iteers• prezidanto. fangs gravai, deklamn.

laŭ okaze de la ,.,eneralet jarktassido
Je 191-1. ne plu akeeplos la renovigan de sia
mandat° de prezidanto. Diversaj. é.efe profesinj
cirkonstancoj maleltligas al li la thtŭrigon
tiom streêa lahoro.

De nun, li petas siajn kolegojn pripensi
la aferon kai ii fanas vannait alvokon al h,
antverpena grupo 	I.o Verda Slelo 	 Ia
td,i grava sekcio en Releujo. pur ke ĝi
1H11 1» daŭrigi la iradon de la Ligo lait bona
vojo : des pli ĉar S ino Plyson. khi jam de
longe inlenris eksiĝi Lei kasistiaa. samtempe
deziros esti anstataŭtit.

S-ro intunotte. surprizita pro lit neatenclitit
deklaro de D-o Keloperteers. ne volas fan
komenton en ht nuna inomento. esperante
ke uni povos poste repriparoli tiuc, aferon kat
igi lu prezidanton al rekonsidero de lia decido.

D-ro Krinpeneers chinas ini, t tij vortoj,
sed ile7iras tainen n11 ni k iii, rekorisidem

estos rhl».
Finança situncio : El la kelkaj ciferoj

kunianikataj de la prezidanto, nome de la
kasistino ka i kiuj rilatas al la fitianca stato
ée tin éi jarfinit, montriĝas. ke Relga Ligo
havas posedajon ee la P.C.K. de pli ol
Fr, 15.oun kaj honhavon ée IJEA, de. pres-

kaŭ Fr. 6.000.

M'ombrant ; Ie tin â inomento, kaj ternas
pri preskaŭ definitivaj cileroj, la membro
notule° dam la jaro 1933a kreskis per unu
ana',.

Betteltoksa k (aigres° : La provizora pro
gram') estos sulatietata al la proksinut adminis•
tramant kunsido.

Aniatikongreso en Antrerperio : S- ra Jan-
nwtte amincies ke la I..K.K. de la Aniser-
penet Reneluksa Kongreso intencas daürigi
sien laboron. per organizo, cle la 28a ĝis
3na dc adia proksima. de A r,taüknngreso al
la Llitiversala Kongreso en Haarlem. kaj al
kiu ĝi invitas écesti la partoprenontoin el
dkersaj landoj. pli speciale la aneloin. [raft
coin, italotit, gerntanojn. kaj ĝenerale tiojn.

survaie al Haarlem, trairos nian landon
L. j niait metropolon.

linosIto-Komisiono prezidanto cle LTEA

S-ro Malnigren publikigis leteron per km
alvokas éittjn esperantistojts en la moral° al
financa kunlaboro por e Fonclajo Montevi-
deo kiu permesos sendi al la Gerterala
Konferenco de 1._rnesko. ok a 1 >lita en NIonte-
video uktobro-novembro I 95.1a, »leer

vrtnton de nia rsperanto-movado. kiu veriajne
estas D-ro Lapenna.

Frima Konsilontaro : Tri pliai rieema-
lestoj de la raportu Flerrmann. venis
delegitoj & h Füroptt .Konsilantaro de Stras-
bure». nome de S roi F. Van Canwelaeri.
prezidanto de la Cambro de Deputitoj : H.
I leyrnan, ŝtainlinistro. krti Roll y, deputito.

r Cenint interliqu Komisiono • : I..a acliai-
nistraniaro decidas. k S roi KernPeneers.
lattinotte kai Sielens. kaj eventuale kvara
delevit(in)o. ĉeestos la preparan kunsidon

ki titij i delegitoj renkontos
I., reprezentantoin de Flandra I io : kat donas
al liai ci h, necesajn povout por diskuti kai
ir.tfi iiaitajn i.a. pri la batela de

iatediga Komision,, kaj pri la koranna
eldono de la revuoj.

Sahaton. la 14an de novembro. okazis en
Mehleno ulula Lovent) rie Jelegitof de nia

Ligo. kun komisiitoi de Flancha J igo Espe-

rantista.
Ties rajtigitaj delettitoj estis : S-rol De-

bronwere. prezidanto, D-ra Van Gindertne-

len kai Maertens. sekretario de Fl.

La intergrupa Konkurso
Por la jam 1952a, estis la Brusela

Grupo Esperantista, kiu gajnis la
premion de la « Fondaĵo jennen »,

per 116,7 * kompare al 1951.

La intergrtipa konkurso donis, por
la jaro 1953a kaj kompare al 1952a,
rezultaton laŭ kiu la plej malgranda
grupo al4;inta al la Ligo — tin de

Verviers — gajnas la premion.
La fakto ke titi grupo, la antailan

jaron, atingis nur la 50 e, de la poen-
toj de 1951 montras ke, kiam oni
volas, ê iu grupo, eê tre tnalbonfarta,
povas restariei. Kaj ni esperas ke la
Kongreso en Lieeo duin 1954a estos
okazo por titi ui Gnon ankoraii pli-

fortigi siajn poziciojn.

jeu la provizoraj komparaj ciferoj

% akiritaj en 1952 en 1953
Verviers 50 tic 175 ee
Bruto 83,3 % 115 5,
.Antverpeno 110,6 5, 108 (7/e

Charleroi 74,4 eo 97
Gento 100,8 5- 90%
Bruselo 116,7 % 87 %

La premio mem estos transdonata
al la Verviersa Grupo dunt la Kon-
greso de Liego.

Ni substreku ke, entute, Belga Ligo,

enkalkulante la izolajn membrojn,

konservis, kaj plialtigis cé per unu
1111110, la nombron de sia rnemhraro,
dum la enspez.itaj sumoj por kotizoj
kaj donacoj ankaŭ restis fakte la
samaj.

Kaj nun êiu preparu sin por nova
laboro... la enkasigo de la kotizoj de

la malnovaj membroj kaj la aligo de
noyai

Tinj de Brie, Ligo estis 	 D-r Kempe-
neers, preziclanto 	 S-rol M. Luit-lotte, vit:-

pro:A(111mo Lai 11. Sielens, ĝenentla selere-

tarin.
Duo, liu i kunsiclo Laj post vigla inter-

ŝarten lie diversaj opinioj kai idenj, estis

decidata la statigo de BELGA CENTRA

KOMITATO ESPERANTISTA, inter attsbaŭ

ljgoi. sed eventuale afirehla al allai orgn
nizajnj en ln landn.

Jenaj honorai oficof estas afittĝataj

Prezidanto : l)-ro Paul Kempeneers.
Vicprezidantoj : S-roj Debrouwere kaj M.

.latimotte.
Sekretarioj : S-roj Maertens kaj Sielens.
Komuna administranto de la revuoj : D -ro

T. Van Gindertnelen.
La adreso de B.C.K.E. estos ĉe la prezi-

dilata : Belgisch Centrent! Esperanto-C-omité.

Generaal Lotzstraat, io6 	 - Comité
Central Mac d'F.spéranto. 106. rue Général
Lou, Uvule.

o * *
Tut la norstnrigita Komitato priparolis la

stonlan kunlahoradon
1. Eldorto de Komona Cintetn : In Komita-

ta dericlas presigi komunan gazeton (format°
de FI:Indra Fsperantistrt chionigita rai de 13,11a
Es peran t i st o 	t a) kun. lailezone
ail tri apartaj nabi pur L lient seagai. La
tleialoi estoc pridisktstataj en specialre kun -

czat,,elleoie:•ro M. lamantin kot D-ro Van Gin -

2. Korigreso 	 rieto : nanclra Ligo

komunikas. ke ĝia estntro nkreptis la prima"-

!Man T..K.K. por la Benduksa Kortereso
in en lieĝo. D-ro Van nindertaelen estas

indikita 	 di-h-cita 	 Fl. Lillo en tin

Antneonaresn e n Aninerpeno 	I .a

T..K.K. de la Benehlsa Koneresn 1055a en
Anlverpeno prenas sur sin la rem-tonde-on
nor la organizo de antaŭkongrrso en tin urbi).
de la merkredo ĝis la vendredi, alita la

'1.ivrrgala Konereso de Haarlem (do
la merkredo, 28an *is la vendrerin. Inari de

julia 1914a).
Ln sekretana adreso estas : S-ro Stelen..

Houwerstmat, 12 Antverpeno.
U.E.A. : Nome de affala ri Ligot la
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Beneluksa Kongreso 1954a
Lieko : 5-6-7an de junio.

La 39a Universala Kongreso
Haarlem : 31an de julio - 7an de augusto 1954a

(l'agi(ai,. 140, Haar1(.8a, Nerferinntlo).

Principe, duni la Kongreso en Ant-
verpeno, la tri organizintaj Ligoj in-
terkonsentis daŭrigi sian komunan
a gad on.

Pro la fakto ke en 1954a la Uni-
versala Kongreso okazos en Haarlem,
la Nederlanda asocio e L.E.E.N. »
tamen ne volk, nek povis promesi fari
tre specialan propagandon por nacia
aa eĉ por beneluksa Kongreso duit] la
venontaj pentekostaj tagoj.

Ni en nia lando plej bone kom-
prenas tion, ĉar ni meni, en 1928,
okaze de la XXa Universala Kongreso
en Antverpeno, rezignis pri la organizo
de nacia Kongreso tiun jaron, por ne
in al hel pi multnomhran aligon al la
granda kaj pli interesa Kongreso.

1..E.E.N. tamen promesis principan
kunlaboron kaj estas ekster duho ke,
malgraû la cirkonstancoj, diversaj, se
ne multaj nederlandaj amikoj, speciale
el la orienta parto de la lando,- vo-
jagos Lieg.on je Pentekosto I954a.

Efektive, — post pridiskuto en la
espek tivaj ad mi rust ra ntaroj, — Bel-

ga Centra Kornitato Esperantista firme
decidis organizi komune la proksiman
Kongreson en la valona Arda Civito.

Kaj niaj amikoj el la tuta ĉirkafiajo
de Liego jam eklahoris : Ili kunmetis
Lokan Kongresan Komitaton, kiun pre-
zidos la simpatia kaj konata amiko el
Spa, kin tiel bone organizis la Kon-
M1•11111•111111■Mos 

Centra °fictif) dr U.E.A. estas pentla forigi.
en la nova eldono de la Jarliltro. la literont

( lt) kai IF) por la delegitoj de la tirl-t(eBol

CerOliX Dentlermonde. Kortrijk. Leu-

ven. lieur, kaj ()Oignies , kir teoneta estas

nur tinta delegito.

3. Ktinvenoi :Unudnigne la delegitoj decidas
oketzigi knovenoin de B.C.K.E. minimum,

uiuniluuju' ĉitajti tri monatojn. I.a Prezitlanto
fiksos élidair la latuvcratta daton.

greson en 1950 : S-ro j. Desonay.
S-ro D-ro T. Van andertaelen kaj

verkijne S-ro P. M. Mahesoone, kiuj
funkciis kiel vicprezidantoj en la an-
tafia I..K.K., konservos tiun postenon
en la nova L.K.K., kid reprezentantoj
de Flandra Ligo kaj L.E.E.N.

La sekretario estos S-ro J. Soyeur,
la tiel aktiva sekretario de Belga
Ligo ; dum S-ino J . Plyson, kasistino
de la Ligo, ankaü funkcios kiel kas-
istino de la Kongreso.

Kid membroj jam havas Iokon en
la Komitato : S-roj J. Berio!), mal-
nova samideano kaj prezidanto de la
Grupo de Verviers ; S-r M. Guyot,
F. D. de UEA, en Barchon kaj S-ro
Koeune, el Verviers ; dum eventuale
aliaj lokaj samideanoj estos poste
a lelek ta ta j.

I.a grandaj linioj de la Kongresa
Programo jam estas pristudataj : Ili
aspektas, generale, iom similaj al tiuj
de ĉiu pentekosta kongreso kaj ni
presigos la provizoran programon, en
sekvonta minier° de nia revuo.

Sed la memhroj de Belga Ligo,
kiuj ne jam enskribigis sin en la Ho-
norai) Kolonon por la Kongreso de
1954, povas ensendi sian kotizon de
Fr. 50 al la pokĉekkonto N" 37.66.98
de Belga Esperanto-Kongreso, Jour-
danstrato, 185 Bruselo.

PENSO MEDITOTA
Se la kritiko estas prava kaj plena

je gentileco, vi 1%tildas al g i dankojn
kaj cedemon

Se gi estas prava sen gentiteco,
cedemon sen dankoj

Se gi estas insultega kaj malprava,
silenton kaj forgeson.

D'ALEMBERT ( 1 7 1 7- 1783).
lilozolo. Iton el la foralintoj

(le ii .■ EncN,cloridee

OFICIALA KUMUNIK() N-ro 2.

Fallaj usocini : Organizitai kat nipin,litai

taketi asocioj, Lien intencas oketzigi fetkan kart-

sidun tlutn la kongreso. leonvola kiel eble

plej bluIut anonci sin ée la L.K.K. ka;

%citai siajn dezirojn.

korttranoj : Persottoj leaj instanroj. Uni

organizos karavanojn al la kongreso

Haarlem. honvola sin anonei al la 1..K.K.
1.i:1,43o (le partopreno : Tial ke la konuresa

turbo estas turisma tenir° kid anketii sekve de

la fakto. ke la enteneldo de salonoj estas

limiuita, la partopreno en la kongreso estas

l'aligna fe Ĉ. 1c)on persotati. Let romano de

e•Itiamid nui estas limigita je 750. Sekve Ireat

alio estas konsilinda. Post atinuo de la

cititaj cileroj la L.K.K. taalnkceptos pluajn

ktti rente post la 30-11 de jeton, toi I.

Ne supozu. ke miteras « Lagaj kartoj s en la

muta kongreso 1

Postkonureso : Knoll la kutimaj postkon-

krresaj ekskursoj. okazos oficiala Postkongreso

PREMIO POR
MEMBROJ-KOMERCISTOJ

kaj por tiuj kiuj rilatas kun
klientaro.

En la antaŭa numero de nia revuo,
la Grupo « La Verda Stelo » anoncis
ke gi intencas presigi anoncon, en kiu
ki rekomendos siajn inembrojn, korner-
cistojn aŭ profesiulojn kiujn ajn, kiuj
rilatas kun klientaro.

Tio estas por tiuj membroj sen-
paga reklamo.

Ankaŭ la Brusela Grupo decidis agi
same !

Ni do, ekde la monato de januaro,
presigos la ricevitajn kaj ricevotajn
listetojn, en kiu êiu membro rajtas je

teksto, kiun li c:o eventuale
havigu TUJ, êar la januara numero,
aperos tre baldaii post tiu êi de de-
cernbro.

Ni alkutimikos efektive, en 1954a,
al aperigo de la revuo en la komenco
de ê iu monato.

:1-taga eu, Leeemartleli. norda Nederlarida.

Detaloj sekvos.

Stolistiito : 	3t nid.) : Aüstrio 1. Bel-

guju 	 Brazilo 	 Britujo 49. Danujo 3.

Fitullando 6. Francujo ii, Gernattnujo 14,

Hier-aman) 5. h:Jojo j. Japanujo 1, logo-

slavin 22. kanarlo 2. Kostariko t, Neder-
1.-indo 135, Norvegujo 4, Novzciando 1,

SVCCillio 21, Svislando u 1. Usono .1. Sumo

307 el .20 lausehuj. (Nain de fo Red. : mm -

t,uuuiuu'it(u jaiuu pl. al 500).
*

ANTAŬKONGRU.S0 : Aldune al Ou éi

oliciala komuniko, ni povas informi k, lai

jussricevitaj sciigoj. okazus en Antverpeno. de

la inerkrerlo, 28et à is la .enclredo, laa de
alit.(ŭkomer-sf). al Liu estas invitataj

partopreni 	 itij kongresantn. 	 kittj survoje

Intints Belgulon kaj do pavas ImIti en Allt -

%Tribun,

Duns tilt éi antaŭkongreso okams diversaj

preleguj de etelinentaj esperantistoj kaj vizitoj

kaj ekskursoj en kaj ĉirkitel la Skeldo.urlm.

La kali.° por tin antaitkonureso estas

Fr. 50 LM pa, ,Is esti. de nun, pagaie-1j al la

10.06.1(■ I spernsiti, kongreso. Deurne

MENDU POR VIA PROPAGANDO !

CEI)/3 estas les Dokomento n" 5 de la

Centra de Esploro kaj Dokumentado. Origi-

nale kompilita en F.speranto, de Prof. Dru

I pe Ilta it 	 irktt 	( I 	 la 	 sepa kunsido 	 cle

UNI.SKO, sLib la Oulu 	s Raporto pri la

internat ia lingvo Esperanto -. tilt dokumento

tradukitet prezentas konvenan kaj

elikatt propagandiltm. Gi aperis km-ri-the en

nederlatala ka i Iranca, Iuuugvusj presita sur

4 pnĝil 4" forment). Bonvolti inendi ée

BFLGA ESPERANTO INSTITt Oos-

tenstr. 2h, Anh%vrpt,ts. Pêk. II" 1680.58.

1.., .1,Aoltitento estas 	:

Netlerlatalling.e : Fr. 7.50 pur 3 ekzem

linee : Fr. h, por 5 ekzempleroj

(altanka enkalkulita).
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Pa's'o post Paŝo en Esperanto lu. 	 BELGA KRONIKO
*fion ti jojun Iii iornete vo/aa paroli pri li orgariku d, /a lsperctiiio 	pri

cliversai « tep) 	 iloni lzelleajn siinholajn incupongigajn. !iajn oui of te trouas en la
Esperon te revrioj

La bazo de la esperantista vivo
estas la loka grupo. En miloj da urboj
kaj urbetoj ekzistas grupoj u mal-
grandaj amikaj rondoj, kiuj nur de
tempo al tempo kunvenas en la domo
de tutu el la anoj, éu oficiale ekzis-
tantaj societoj kiel la Brusela aü la
Bruga Grupoj de nia Ligo, kaj kiel
«La Verda Stelo » de Antverpeno, kiu
estas laülega societo sen profita celo
(S.c.p.C.).

Tij diversaj grupoj aligas generale
al landa asocio, al nacia ligo.

R.B.L.E., kiu atikait estas laŭlega
societo, havas administrantaron kiu
konsistas el reprezentantoj de la di-
versaj aligintaj lokaj grupoj.

Aestria Esperantista Federacio (A.
E.F.), Argentina Esperanto-Ligo (A.
E.L.), Brita Esperantista Asocio (B.
E.A.), Brazila Esperanto-Ligo (B.E.L.),
Germana Esperanto-Asocio
Hispana Esperanto-Fecleracio (11.E.F.),
Unitigo Esperantista Franca (U.E.F.),
Svisa Esperanto-Societo (S.E.S.), Sve-
da Esperanto,'Federacio (S.E.F.), Ne-
derlanda Esperanto-Asocio « La Es-
tonto Estas Nia » (L.E.E.N.), k.t.p.

En kelkaj landoj, ekzistas pil
unu generala ligo. Ekzemple en Bel-
gujo, flanke de R.B.L.E., ekzistas an-
kaŭ Flancira Ligo Esperantista (Fl.
L.E.).

Antaŭ kelkaj semajnoj, fondigis nova
instanco en nia lando, por atingi pli
regulan, pli harmonian kunlaboradon
inter R.B.L.E. kaj Fl. L.E. : la 4: Belga
Centra Komitato Esperantista (B.C.
K.E.).

li tij naciaj organizajoj aligas
tutinonda ligo : Universala Esperanto-
Asocio (U.E.A.). Tiarnaniere, Cit., kin
:digits al simpla loka grupo, ailtornate
igas membro de la nacia ligo de sia
tando kaj ankaŭ de la forta internacia

movado, tin granda kaj grava orga-
nizajo, kiu daüre penaclas pur impona
,eprezentado de nia movado, eie kie
tio povas utili.

Kiel vi verŝajne jam scias, U.E.A.
eldunas valoran jarlibron, belan revuon
kaj interesajit librojn. Estas U.E.A. kiu
disponas pri sia delegira reto kaj taris
dom da servoj al miloj ta esperantistoj.

jen pri la neŭtrala esperanto-mova-
do ; t.e. (tio estas) la organizo al kiu

povas aligi sen in ajn konsidero
pri raso, religio aü politika konvinko.

Flanke de tiu neŭtrala movado, an-
kait ekzistas laborista movado,  same
kiel la neütrala kun landaj ligoj kaj
internacia organizo.

En nia lando ekzemple laboras la
(Federacio de laboristaj Espe-

rantistoj en la Regiono de la Neder-
landa Lingvo). La internacio estas
S.A.T. (Sennacieca Asocio Tutinon-
da). (ii ankaü eldonas jarlibron, re-
vuon kaj librojn.

Sed la Esperantistoj ankaU fieras
pri siaj diversaj fakaj societoj, kiujn
li havas kaj el kiuj ni citas kelkajn

lnternacia Asocio de Potmarkkolek-
tantoj (I.A.P.K.), Internacia Katolika
Unitigo Esperantista (I.K.U.E.), Inter-
r-ricia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
(I.L.E.I.), Internacia Scienca Asocio
Esperantista,'I.S.A.E.), Kristana Esper-
antista Ligo Internacia (K.E.L.I.), Skol-
ta Esperantista Ligo (S.E.L.), Tutrnon-
da Esperantista Kuracista Asocio (T.
E.K.A.), Tutmonda Esperantista Jar-
nalista Asocio (T.E.J.A.) k.t.p.

Kaj tu vi ankaŭ — post tiuj mal-
inaltaj detaloj — opinias, ke Esperan-
to estas nar ftiprovajo en khi oni ne
povas sin esprimi, kaj khi neniam
havos sukceson ?

H. S.

ÔOJAN KRISTNASKFESTON
deziras al è iuj

Rega Belga Ligo Esperantista
kaj

Belga Esperantisto.

ANTVERPENO
Esperanto-Grupo « La Verda Stelo »
Poiteeitritimero : 726. '54.

2afl. de uktolm, ukazisL parolata jur-

Halo, lai" nova koncepto de la prezidanto,

t.e. kan konstantaj rubrikoj al kittj kattlaboros

do (regulaj 	 redakturoj. inter iliaj : raie

H. Hofkens (Histoire de Esperanto): F ino
lolkene (Diversaĵoi) ; l'-trio M. Anterycla

(I..a Angulo de lit Virino). Sint, I:. Lecat

(Geedzaj Problemoj 	 S-ro U. Debacker

(Sciindajoj) ; S-ro II. Vermuyten 	 Kritike-

intilo) S-ru A. Verhueven (La Forgesentulo).

dam aldoniins plia rubriku « Kiel mi espe-

». en kiu aitinionate alla membro

lunkcios, rail kiiin enkondukis S-ro R. Van

Eynde. Kru»: la lihervolaj kunlaboraittoj

havis kaj baves Eiant la okazon nidigi siajit

tekstojn.

La 9an : S-ru Maur. Jatuttotte. jusrevertinta

rie vojaêo en Anglujo, donis siajn t Vojaé-

impresoin pri Londrina » kaj

li specialan lumbildaparaton. aĉetitan  rie la

Grapo kaj kitt permesas montri ĉinju doku-
mentait, el libroj. broiuroj, k.tp La agrabla

kaj Li pahla maniero laü kiu l prezidanto

ritkontis siajn travivajojn, kont' ktiti I.■ pro-

iekcio sur la ekrano. igis tain vesperon

el lit plej. Éttinclaj de la juro  kaj S-ro De
Ketelarre 	 estis 	aies 	iliterpretanto.	 Liant

li vanne dankis la paroladiston.

La 7an, Fini, Henny De Ketelacre suk-
cesis annizigi ĉinin dunt pli ol plena haro.

Sinj diversaj nurneroj estis akceptntaj kaj

plentimataj de enttrziasmaj aŭskultantoj. kini

vigle partoprenis. Iis vert.: gaja vespero.

: L. 2,1011 : ,littilvesperniattĝo ! vit resioratio

a: Métropole s. Handschaermtarkt. R01111  timon,

kaj gajero ; deklarnajnj kaj koniuna kantado.
dum kiu S-ri) K. Amerycks agiabligis

bonege sukcesintan vcsperon.

Duni la lasta kuitsidu de la Melkite, lleVa

TEATRA ELSENDA JO dIekt-
irigita per la elektra gramoiono de la guipa

kaj la jusaĉetita mikroforto. Itinj ebligas Int
prezentadon. sen parkera lernado. de tea-

trajetu el apuda c studio-saloneto y. Iton

lita: la laŭtparolilo en la Luit enejo.  Estis

tiel prezeittata c Kia Mik-soja di. F. Van

Doren kaj la geaktoruj estis : F irtoj Cl.

Peeters kaj Il. Hollens, S-roj K. Anieryckx,

Roger Jaurnotte. J. Montmirail (Liu zorgis

pri lit tehnika prezentado kaj satutempe estis

In e ion klariganta voao), P. Peelinan kaj J.

Verstraelen... Grandega sukceso por ainj...

L.1 j speciale por provo claiírtgota !

La ban de novembro, alvokitaj per la

speciale dissendita kaj hele presita fald-pru-
gramme. lit membroj ankoraŭ pli multitainliraj

ĉeestis la parolatan jurnalon. dura kiu la
prezidanto, — plena je planoj kaj projektoj

dan, la lasta tempo — nient reitligis. Leine

de la lumbildaparato, itin c filma lamait,  ».

vii kitt mankis nenio. eĉ ne la gastroitornia kaj

la !ligatura rabrikoj I Nova provu ! Novaj

perspektivoj I
1 .a i5an. 5m 12, Van Es-curi e paroladis

pri Sociaj Prohlemoj » kaj pro sia profesio

bone konantct la temon. li vere plej altgradv

interesigis la publikon. kiu loris 'Huitain post-

tlemandojii. kiaj pruvis la plenan sukceson

kaj per kilt la prezidanto vitrine dankis. post

Lam li rutkaŭ estie kort' rehouveniginta S- immun

De Naeyer. kin forrestis chan kelkaj semai-

noj pru iom grava operacio.

La 2nars., F-ino De \Visiter montris urine

ka j reaktike kiel drapi itufujn kaj ila

densonstratio vekis la atenton de la sinjuroj.

almenaŭ samgraile kiel lime, ill. la sinjorinoj.

F-ino Toussaint parolis pri sia liber-

tempo ée la Lazura Marbordo kaj la mon-

modo de helaj vidajoj sur la ekrano ankoraŭ

plivalorigis la interesajn detalojn dunitajn cle

ŝt. Vanna aplat-al° kaj laŭdvortoj de la prezi-

danto rekompencis ambaŭ membrinojn.

Programa de la selevontaj nionutoj

Decenihro (mrinorigo) : la t8un : ZHITICO-

IlnEvespero kun prezentado de s Li Fraye »

knj ml,. « Ln Turo tic Babel. •. du speciale

skribitaj 'entrai elsendajoj rie anonimulo kaj

de la prezidanto (Komenehoro : la 201mrt)
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Is Oum (subtile je la 2ot, /taro) : Kristnask-

lest() kni 1 11)11), (Cill nipOri u 101111eMOn )

/armant : la Sais : Parfilant ĵurtudo ; lun-

don. la 1 leu, je la 20a, en kt leinejo

ny : ELEN1EN1'A 	 gvidat fi de

S-ro 	1. lattmotte : la t 5att 	 Cenerala ,lar

kunsido ; (I imattêon. la $ 7an : , lare

j, la 17a lion) en restoracio c liristol

I 'ni n kri jklei. *9 (Prezo 	Fr. itou sen sen •

meut 	 Ir, t O, ervinano enkalkulita) ; la

.12tin 	 Parolado de S-ro Fr. Van Doren

hapresnj el Aillent.° 	 : In 'O.-'n : Ra-
I taretla Vespero.

l'Aman) : la 5ssii: paralato jurtiala ; la

lan : prezentado de laina. lare de S-ro

Vite Eyncle : lit oyat, : Atiluza vrspero

Istati : tealra elsendajo ; lit 28an (climanée)
Karnavala Raio.

Catititiaj.

Al nia tualtiorts atniko S-ro 1 lei tor Ver-

muyten, kiu esti, festata pro sia 3,5jara jubile°

ét• la l rLs Administrai -ia. kiel sekturestro

J. Id n'Immigrait' lako.

Ni aidons' al Min gratuloj spriialitli

Itiene ion pro la lakto ke S-ro Venutt■ten, kilt

ankau c,las lit redaktoro de la ravisa 	 Kring-

!even O.R.D. 	 de lit olicistam de tiu

•dministracio. kaptas duin okazojn pur, per

artikoloj. tratItika, 	 atenligi siant kulegojii

kaj suhratigillajti pri nia lino o.

bRUC ()

Brua Grupo Esperantisto.
(Paisĉekamaeri, 	_135.33).

.21ait 	 septembro komenêigis nova

elementa kur:o kim 	i j gelernanInj kaj Si)!)

uvidado cle la preziditaia S-ro Ch. Poupeye.

leciutioj estas donittaj luui la unua lion)

ĉiu ktinvenu keti 11111 Id dua haro la

ilovaj gelernantoj partoprenas la grupan

hinsidon. Tiuj muai hinsiduj estis plejparte

agrabligalaj per simpla kaj paroliga pottrel-

luclacio. Lit Lian de ()Idole°, estis aŭeligatai

artaj diskoj ktin verkoj de T'sjaekovski kaj
Beethoven. 1, m'au arupa 1)4110 (11`liii ĉt

%nitra sezona. okitz.s la I7ittt en le tleeceitt

Taliarin », Ci estis. Le1 Lamie, 	uritn-

da 	suivies() je êilli 	 iI1iuinktoj, I t, Il

knntraŭ%ule loriris je la la ,

lirme protsiesante reveni 411 la flua grupa
bal° kornence de 19541.1.

ei ‘iait.mil rasai ami) ISIj tai opulente?!

kunvenon de la 11 a. Duni la Louvent) tle

la 27a, S- 	 1. Veruseersch, lidela membre.,

arliaŭis lit gramm. por50hli 	en Lieêo.

ria() 1 vote Dh00.lernaniino de la
aidais-a Laso, loris la "jit tu I 	novembro

interesan paroloclon 	 Sie « Vojitgo .al Tira-
i() s, éion 	 per agrabla voéo kaj

bela iotogrit lajoj.

1.a 8a D, delegacia (Ir la membrure, parto
prenis ktin la tirupo flago en la éittjare lune.

Iris sekvatitaro g' is la milita hautain.

I luitiorajoi estis prezenlatai la 101.n.

terithe (le la pli junaj uernembroj riflai De

Staerike. Seve kaj Mmdtt kaj S- ru  ;ratel

Potipey(1. LIATIatin kaj ittum kunkantali

s La Espero 	 okazis la 17an.

Nova t'amerri de la • Parolata gazeta •

aperi. la 24ati ktut kuntribuoj de I. i ,to De

Staertki. pri . Dan Kay •, S ro Itaiiiquet

• 1 lumaraĵoj . k. S-rit Marcel Poupeye pri

it La Empila die lit Vesino re Dum tutrzika

%espar() de la 1-a di. Decembro estis disait

iligataj diversaj fantaztaj cliskoj, aintszighr

ĉrestantoill khi nerezisteble dancigis

plej junain el ili.

Prof/coma de la veriontoj konsidoi
Ordinara kunveno 	 itunarde je la 2oe,

en la sidejo sGuitelen Hoorn - Cornet d'Or tt

Simon Stevinplaitts, 2.

tenta 	 liure tir 	 Ĉ

defliĈilla 	leciono 	/(1 II [MM kali la

ian Feltruam de pet jeletiga leurs° kaj ek
de la ait de retinsse() de nova elementa kurso.
La éi subit programo rilatas du nue lit lm
hotu 	 ĉiu Limerai :

Pinuaro : 5ael : Portreduciado 	t 2itti
Ceiteralii jaluitesido de la grupa 	 "tPurtai

elekto de lit komitato por 1954 : 'gins

Kartludado ; 2han : Parolala gazeto.

Eksterprograme : Subalon 3nan de la
imam. je la 21-e en le daerrio TABAR1N

let Phare lai!o di- la gril!). kutt la III 'IWO'

orkestro t N

Februaro 	 Zen : N1 tizilia vettpts1-0 ; 12e 1)

NOVA ELEMENTA Kl.."1:SO, la menibroj

propitaandu de tain L. 	 rahts en* almeniiii

novan lernatiton. Post Li leciuno tub,

kerutlifce kun 	 la novaj Ici tuaumtoj ; 	1 ttite :
l'ortretluelado 	i'san e l'arolata ga/eb,

t‘larto : sait : (Karetavalo) Ekskuirso al

marborclo po( karnavalaj lestai : van

Ketste vespero 	 triart : Kartluilado ; 23an

I itattoraĵaj 	 50an : Surpriza vespera : ĉitt

alportu nekonatan pre lll i 4

BPI ISELO
Esperantista Brusela Grupo.
(l',itéelammerp e 12.-50.48)

Niaj kunvenoj, élan' mullvizilataj. okitzis

!ail la antitüviditaj prouramai.

La 145111 de septembro S-ra Van Grit

regalis nies per Nid prelego pri Niunketio

kaj fzia kangreso. Li rikoltis malte da suk-

ceso por ski gaja, humtapiena rakonintaniero.

lan estis h vivo al S-mu 1)arstat, kit'

pntraktis « La Virin,- Angulu .. kin ceterr

trovis interesiĝon ĉe la viroj. Diwan-

ĉon la 27an, je la 15a haro okazis la duit

vizito la iiirdritkulturri lernejo stil) la

gvidado de nia Ire sinclonema samiclrano ‘'sui

Geit. La interesa vizito littitis ers la Linger

veto de lit fruktoj, kie ni povis manit la

kaj botigusta in pirojn kaj pontons.

Liai estis kulturataj en Id *arch.rio. kumeno

de la 28a estis anstataŭata per t iniittives-

pero Multnombre lit satan:fermai partoprenis

j pasigis lu vesperan en lamilia kunesto

kuin bongustaj nsitttl,uj. Li jan tir oktobre)

estis elesterordinara ktinveno. nome la dis-

dorto de la premioj al la laŭrratoj dr la

parolata galet° kaj al la plei regulu êeextunfn

de la kamichi'. La laŭreatoj estis S-ino Ernst

kai S-ro Castel por la parolata gazeto kaj

F in a Nu-siens por la plej regula éeestaclo,

agrabla vespero tiniic je-r veridado. profite de

grupkasa de halai lruktoi. kittin donaris

la direktoro de la *ardenkultura lernejo al la

ferma, 1.a t la relis dediĉita al muziko.

S-hou Stern prelegis pri e Tri Muzikistaj. tri

Epokuj •, kaj ilustris sian prelegon per

disaütliaa de munko ile .1ollann Sehastian

Bach, Felix Mencieltohn-Barthilli Ifni Claude

IDehussv. S ion Stern rikoltis milite Ela suk-

eesn. L 9nn S-ra Vander Stempel donis

In unuan lecionon de la periektign kurso.

Li pritraktis laŭ sia lette maniera la vortsimi-

lecon. I /atm parolis S-tno 1.elèbvre pri

sia vanté° al itigrislavujo, i dottis souhaits

geograliajn kaj historiait) (Id.-dont pri titi

land° kaj sukcesis en tre interesa manier()

respotall al plural detuandoi Ilanke ils. Id
21•Si1 11111

La 2t111 de ysovi-tnbro ikaiiq la naralat

gazes° ; gis ininto de lin Nesle-ro estis S-ta

Castel. Dintanéon la ,an la gesmoj de

la Brasais, Grapo vizitis la ekspozicion

• Bruselo dom 1141 XV•il jarcento • , arguai-

',item de la urhest 	Huns (Granditri ro cil 131,11i

l'Inca). Feints, sali la fuma) ele ĉarma kaj

ri gvidantino. image trausportis la vizitan•

loin n'ensui de la nialnova 1;ruselo. bilde

✓.lceita per la sugesta genio de artoservistoj.

B:.litst,isrs. kiu dolèe estingiêis en melodiaj

Lanlittoj de la haro 	 la Burgunda kapelo,

let 	kinin aŭskulli, niaj prapalne, kiatii

In tilla de liurgundujo estis regardai niajn

pravincojn. 1,a Qati. S- ra Van Geit interesigi:

nin per tre bela prelega e l'ri insektoj •

(.1t1i1 	 paria). I.i 	 sukcesis, 	lien. de 	tablai,

klarigi al la gi•sainicleanoj la % iyra:klan

I, koleopterra. Kun interesi'in la Ires parla

de tin prelego estas atenclaia. La f ban, S-ra

\Tamier Stempel gvitlit la perfektigan kurson

elion Liu li jamrctligi 	le gesarnidranom.

devis un la viirlajn, pri kat; S-ra \'ander

Stempel la antaŭan fojon parolis.

Prof-mania por lu eaontai kurtsicioj :

Deceoll)ro : I-a Liait : /Ante:lofa vris-

per0 en nia kunvenejo ; lit 2lan : S ro Van

der Ste el p,1 gvidrsc la perfektigan kurson

I., aStin : Krietnaskietto en la kunvrtiejo.

Pm la granda sala eso de la pasintjara kriss.

nasklesto. ni ifiterscas denove ornami arbon

ksi diseloni donarojn.

fatatiaro : La Aan : Paroltda gnzeto e Id,

1 	: S-ri) Van Grit ramiers pri (Mlirikrnn'i

(dua partit) : la tRatt : S-ro Van der Stenipel

gvidos la perlektigan kurson : la 25 45 rt

funerala Liment>.

Febroaro : L11 isirt : Parolata gazait, e la

San : S-ina Ducats parolos pri s Virina

Rubriko » (dua patio) e la lion S-ro 'Van

der Stempet gvidos la perFektigan kurtrin

la -22an : S ino Lefilvre respondas al den,

titsrloj pri itigoslavujo (tirai parto).
* *

Kion uni pos sis esperi konreme Esprran.

ton •. CSII3 Is, I ilolo de interesa artikolo.

kiun nia juna stunideitno J. M î fendricks

redaktis en France lingvo. La anikolo aperis

en c Le Cercle •. lailteno de la junaj fer-

aantoi de l'Ateneo kin de la Limerez, !errai°

Leon Levage. S rts I lendrickx pritraktis en sia

artikolo fa (-s'alun (le la Esperanti.itaj. ke
.•11, itilS Aune L, 	 kiturmu. en N'Inn.
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H umorajoj
(Redaktoro : Michel PILLOY, p/a e ESPE-

RANTO	 18. me de Franque/lies. Oui-
gnies-Brabanto).

Dissendo cle informai 01 la gazetaro

Dam la monatoj Aŭgusto Oktobro, t5 arti-
koloj estis senclitaj al 70 gazetoj. inter kiui

• frandingvai. .25 flandraj kaj 6 Itiksem-

lainai. Krome tiuj artikoloj estis senditai

ankaŭ al la parolata jurnalo de la franelingva

radio R.N.B. kaj de la flandra B.N.R.O.,

reclaktoro de la tutmondri mallongonda radio-
servo. kaj clokumentacele — al hi Direkcio

de la Servo pri Popol-Edukado de la Minis

tarin pri Publika Instruado.

Alvoleo cil &tg niernbroj.

Por ke ni povu juĝi pri la eFiko de nia
Gazetara SCIYO. kaj kompili kiel eble plej

kompletajn statistikojn, estas absolute necese

ke inembro kunlaboru per kolektado de
ĉati artikoloj. informoj, anoncoj aperintaj pri

Esperanto.

Bonvolu eltondi el viaj gazetoj êion. kio

rilatas al Esperanto : zorge noti sur la vitrai-
claĵo la monon de la ĵurnalo kai la daton

de la apero (i-tiuj sciigoj estas npre neresaJ).
Bonvolu havigi tiinn eltonclaĵojn, eu rekte al
nia Gazetara Servo. ĉu al unii el niai lokaj
korespondantoj.

Tiu eltondaĵoj pavas esti sendataj kiel
presaĵoj. kun poŝtmarko je 0.20 Fr.. kondiĉ.e

ke la koverto estu ne-fermata.
Jam antaŭe ni kore dankas vin pro via

kunlaboro.

tevideo en 1954. UNESKO decidos oficiale
aclopti Esperanton, Liu CleCidn, se *I ver-4ns.
havus gravajn sekvojn por la tizado de titi
lingvo ĝenernle.

* *

Pro la fakto ke la estontaj numeroj
de la revuo aperos, en kunlaboro kun
aliaj Ligoj, ni petas la Grupojn, ke ili
sendigu al nia adreso la raportojn kaj
prograrnojn kaj ĉiujn enpresotajojn por
« Belga Esperantisto » prefere AN-
TAŭ, sed NENIAM POST la 15a de la
monato I

Lokuj horesponctantot

Antverpeno : A. Verhoeven, 37. Pieter
Genardstraat. Antwerpen.

Brui() 	 C.11. Poupeye., 32. Elf Julistraat,
Brugge.

Bruselo : R. Bribay, c/o R.B.L.E.. 10e5.
rue Général Loft, LIcele.

Verviers : Sin° Marg. Mention, 58, rue
de Büttgenbach. Ensival.
Sperinia Mendo.

Ni deziras speciale menrii. kiel unu el la
gazetoj, kit:1j plej fidele kaj afable subtenas
nian 'novation la tre popularan ĉiusernitinan
ilustritan revuon « Le Moustique >. Iciu jam
de pluraj jaroj rezervas specialan lokon en sia

ndeiko e Radio-1V-Nionstique > al la 	-
Ienclaro de la Esjusranto-elsendoj.

Nia en 1953 tiu Esperiinto-kroniko jani
aperis I9-foje. tio signifas : eldonkvanto de
proksimume 2.750.000 eitze.mpleroj

Sc vi deziras iiifonnojn pri Esperanto-
elsendoj, senhezite skrihu al :« Le Mous-
tique. >. Esperanto-kroniko, 41, rue Destrée.
Marcinelle.

ein redaktoro tre cent. ĝojos helpi vin.

Radio
(Retlaktoro : Michel PILI .0Y, c/o .4 ES-

I,ER ANTO i , iS, rue de Franque nies,
Ottigaies-Brabant).
Radio-Ro/na.

Sani lei honni h5 siaj Esperanto-elsendoj.
lh nuntempe okazas ĉiumerkreile kaj-ven-
drede, 4.1e la t8.50 h. ĝis la 19.10 h.. per

mallongondaj frekveneoj : 31.33 in. ka j

40.02 m. (9.570 kaj 6.010 kilocikloj).
decembro. uni ankoraŭ anone -as

Vendredon. la I tan : Zamenhof ((Irae de
la 94a datrevenn de lia naskiêtago)

Merkredon, la 16an 	 Esperanto en la prak-
tiko

Vendredon. la t8rin Respondoj al la graŭs.
kultantoj kaj bill 	 ingraf. ;

Merkredon. la 2.5an : La Sankta Kripo
Vendredon , ia a3an : La Kristnasko
Mercreclon, la 3oan : La Fa klo -verkisto Til.

hissa.
Parolkintoj : merkrede	 Luigi Minnaja

ven.drede ; Prof. Vincenzo Muselle , Direk-

Decidiga Kialo.

La ministro, al sia filo
— Cu vi fine sukcesis 14 ekzame-

non, Pejo ?
— Jes, paejo.
— Kaj kion oni demandis al vi ?
—. Cu mi estas filo de vi.

En la « Far-West ».

La sunbrunigita cow boy » eniras
pezpiede la drinkejon, kaj malter-
mante laceme la pro soifo sekigintajn
lipojn, ordonas al la mastro, ke li dorai
al lia èevalo sitelon de la plej bona
viskio, kiun li posedas.

- Kaj vi, kion vi trinkos, amiko ?
demandas la mastro.

.--:Nenion, respondas la polvokovrita
« coW boy », mi devas konduki.

Al êiu la siajo.

Foje notario luis fiakron,,por iri al
vitae() en la eirkaùajo de Sevilla, kaj
la veturigisto postulis de li dekkvar
pesetojn. Opiniante la prezon tre alta,
la notario diris : a Cu vi estas preta
juri, ke tio estas la prezo, kiun oni

taro cle. la Esperanto-sekrio : A. Blasimine.

Adreso : Radio-Roma. Esperanto-sekdo,

36, Via Vittorio Veneto. Rimai, halujo.

Lirugoot jo. 	;.

Espera nto -elsendoj flan okazas ankaŭ en

•Urugtajo. per 'stacioj : CX26 de la Ministerio

por Agiikulturo. C.X5o Radio I.a Capital kaj

CX14-0.(Ai9 Radio El Espertador..

Kun Brazilo kaj Gvatemalo, I .:rugvajo

i•stas là tria lando en LatiuAr'neriko. kiu

117MS F:speranton por siit radio-elsendol.
* * •

Kin-no/ma Kalendaro pri la" Espernoto -elsendoi.

Regule aperas en la ilustrita êtusernajna
IM■etie;"; *e*. Moustique :., kies Esperanto-

redaktoru ankaŭ respondas al ĉati dernandoi

pri Esperanto-elsendoi.

Vidin korasponclajoin adresti al : e Le
MUUtiiqUe », Esperanta-kroniko. 11, rue rhs-
trée, Marcinelle.

kutime pagas por tiu vojago.». « Jes,
certe, sinjoro, respondis la veturigisto.

Tiam la notario tiris el sia poe,o
eburan kriston, kaj prezentante gin al
la vetnrigisto, jurigis lin. Poste li nur
donis al li ses pesetojn, dirante kr, lai
la lego, li konservis la ceteron por la
kostoj de la jureldiro.

Kompleta sukceso.

Dudeko da pasageroj de la granda
transatlantika !z;ipo vizitas dezertan in-
sulon. Ne tiel dezerta cetere ui estas,
kiel oni supozis. Car la vizitantoj ren-
kontas iun, ne indigenon, sed blank-
hafindon kiel vi kaj rni.

Protokolo de la intervjuo
noro de la turistoj. — Cu vi vere vivas

tic èi ?
I.a solulo. -- Jes.
La haro... --- Tute sola ?
l.a solulo. — Jes.
La horo... -- jam de Tonge ?
La solulo. — Ho ! jes.
La horo... — Kaj kial ?
La solulo. — Por forgesi.
La horo... — Por forgesi kion ?
La solulo. — Mi forgesis.

Tiuj infanoj !

— S-ro Lttdoviko, èu vi scias, khi
inventis la pulvon ?

— Kial vi demandas tion ?
— Car patro ê iam diras ke nè estas

.vi.

Profesia malsano.

Paciento. — Doloras al mi la ventro,
Doktoro.

Doktoro. — Senvestigu..
Mi vidas. Via urnbiliko moviëis—clu

centimetrojn malsupren. Kin estas via
profesio ?

Paciento. — Standardportisto.

Kompreneble I
Kamparano eniris la butikon de op-

tikisto. por aĉeti okulvitrojn.
Li surmetis • paron post paro ĉiam

dirante, ke li ne kapablis legi per ili la
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ZAMENHOF-TAGO - LIBRO-TAGO

VERKOJ (orieinalaj aü tradukitai)  de L. L. ZAMENHOF

1:1tru homen fo de, Esperal.to (franco) ...
i'im(larnento ch, Esperanto (neclerlanda)

I•undamentu Krestomatio

Faheloi de Andersen (vol. 111a) ...

Georga Danclin (1■Iolière)
!figent() en Taŭriclo (Goethe)

Er.

(1-und on.— brui. 	80.—

Rabeno 	 Baharah (Heine) ...

I.a 	Revizaro	 (Gogol) 	... 30,—
Leridoi 	 (el 	 la 	 Biblio) 22.—

I.a Preilikanto (el la Billo) ..• t 3.—

Sonia(' Biblio en Esperanto 90.^-

Originala Verkaro (kompilis Dietterle) lukse hi oui. 16o.—

1.eternj 	 Zamenhof (do vol.) 26o.—

La 	Rital() de I'Vion (C1). 	 Dickens) 	... Io.—
El la 4.—

FI 	 promu/ (1ragmentol) 4.—
El	 komerlinj 	(Fragmentai) 4.—

Vira (le Zamenhof (iltistrita) (E. 	 Privai) 	„. 38,5°
Historia de la Lingen Esperanto (E. Priva° I 1887 - 1900 ... 24.—

› 	ii 	...

(riddi, tra la Esperunto-Morado (G. P. de Bruin)
Esperanto &,. juta - Sitizo pri h, Vt'aittO de la brion, Iiteratura (C, J. Degenkamp)

krai 	 kart. 	 26. —

lu Esperanto-Movado - Cia historia , erannizo Lvj ruina Stato (sept. 19.1() (Stiip - Bowitz

Ishriirker)
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ée • 	 BELGA ESPERANTO-INSTITUTO
Koopera Societo.	 26. Oostenstraat - Antwerpen.	 Poité-kkonto 1689.5@

jurnalon, kiun li tenis en la mano.
« — Sed, Cu vi scias legi ? », de-

mandis la optikisto.
• — Se mi scius legi, Cu mi devus

aĉeti okulvitrojn ? »

Ni distingu.
Efraïn, maljuna negro, promenadas

fierege, kun kolumo sen-makula kaj sia
plej bela jako.

— Cu vi ne laboras hodiaii ? .de-
mandas al li konatulo.

— Certe ne 	 solenas mian oran
edzig-jubileon.

— Gratulojn. Sed kial ne estas kun
vi la edzino ?

— Mia nuna edzino ! respondas
Efraïn kun digno, i ne estas koncer-
nata : Si estas la kvara. •

Oni estu singardema.
Scenejû : dezerta stratangulo, je

noktomezo.
Unua pasanto. — Pardonu, sinjoro.

Cu ekzistas polieejo en la ĉirkatlaĵo ?
Dua pasanto. — Ne Sinjoro, ne es-

tas.
Unua pasanto.	 Kie do mi povus

trovi policiston ?
Dua pasanto. — Mi ne scias, Sin-

joro, ear ili estas maloftaj en la kvar-
talo.

Unua pasanto. — Cu vi vidis neniun
proksime de tie ei ?

Dua pasanto. — Ne, Sinjoro.
Unua pasanto. — Perfekte. Vi do

bonvolu doni al mi vian poS'horlogon
kaj vian monujon,

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel.: 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴOJ

Por viaj esperantajoj,
libroj, insignoj k. c.

Belga Esperanto-
Institut°

26, Oostenstraat, 26
ANTVERPENO

ankaŭ bories al Pi nacilinpajn librojn.
retainin kai gazetojn. kaj ĉitispecan

skrihmaterialnn.

BRUGGE 	 BRUGES

Hôtel du Cornet d'Or
2, Simon Stevinplaats, 2
Centra sltuo - Moderaj prezoj
	  Moderna komforto 	

Sido de 	 Brua Grupo ._..1":•perantista

	 Tel. 314.59 	

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16
ANTVERPENO

Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, koopera societo.
26. Oostenstraat. Antverpeno.

Rekomendas al vi
D-ro IVO LAPENNA :

Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo
Fundamentaj nocioj; lukto por la paco per juraj rimedoj; internaciaj organ-

izajoj. 	- Prezo : 70 fr.
Ankail ĉiujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi ĉe Belga Esperanto-

Instituto, 26, Oostenstraat, Antverpeno.
Belga Esperanto-liistituto akceptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.

Verreries et Miroiterie DESMECHT & Co
111111111111H1111111111111111111111111111111111111111ifilimilimMIMIIIIIIIiiIIIIIIIIIIIIM1111111111111111111111111111111111111
LA LOUVIERE 	 S.P.R.L. 	 Tel. n- roi 223.01 - 225.37

Du esperantai marlinj

TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, pur signalvitroj.

VOJAGAGENTEJO ULTRA MONTES
24, Koningin Astridplein, Antverpeno. — Tel. 32.76.15

17, rue d'Arenberg, Bruselo. — Tel. 12.55.02
CIUSPECAJ VOJAGOJ AL CIUJ LOKOJ

Vojaekartoj kaj rezervoj pur Fervojoj„i‘viadiloj kaj Sipoj. —
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7=-E REdA BELGA LIGO ESPUANT1STA

ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidanto : D-ra P. Kempeneers o6. rue General I ..utz. Licile-Bruselo.
Vic•Prezidanto : S-eo M. JAUMOTTE, 44, avenuo De Bruyn. Wilrijk-Antverpeno.
eenerula Sekretario : S-ro H. SIELENS. Houwerstraat, Il. Antverpeno.
Sekretario : S-ra Joseph SOYEUR, o, rue du Chêne. Seraing.
Kagistino S-inn J. Pl NSON. 185. rue Jourdan. Saint-Gilles-Bruselo.

i KOMBINATAJ KOTIZOJ

Riga Belge ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio
I. SimpIu fliembreco (enloivas menant-x..0n al la 106 Grupo

se eletistas — al la Ligo kaj al la internacia organizajo:
rajtigus ricevi la nacian gazeton 	 Belga Esperentisto •
kaj la internacian kuponarou pur servoj)

trierabro (sanie, escepte la gazeton) -.•

Il. Meinhrecu but: individua alio al la internacia organie.ajo •

n) Mende() bun Jalibr: kiel simpla membru; ricevos kronie
la Jorlibron kaj tien aldonon

b) Membru Abonimio kiel membru kun Jarlihro: ricevas
krome Ill inonatan iiitcrnacian geit-ton 	 17.speranto »

) .Nlerribro SUI iii to kiel membru abonanto; pagas pli
altan kotiwn por helpi la movadon 	 ...

A. B. C.

25,— 50,— 100,--
50,—

75,— 100,— 150,--

165,— 190,— 240,- •

250,— 275,— 350,—
E III. Bonfaranta Membru mernvole aldonas almenaŭ 25 fr. al sia kotizo, specielp por helpi

R. B. 1- E.

Pagu al via loka grupo: se ne ekzistas. al poitĉekkonto 1337.67 de Reeta Belga Lig,
Esperantista.

A. Kadetoj (éis 18 j.); B. Junuloj (ĝis 21 j.); C. (21 j. kaj pli).

BELGA ESPERANTO INSTITUT° Societo
Koopera

D-ru T.. L Zamenhof , 1859-1917. Atitero

Js ENperanto. Reprudukluĵo sur poilkarto.

de la bildo de nia Maistru pentrite kaj dona.

cita al Internacia Esperanto-Muzeo. Wien, de

canto s, Oostenstr. Antwerpen. Prezo

Fr. La sama bildo esta:, havebia kiel

vera fotogrofajo. Prezo poilkarlformalo Fr.

10,—; 24 5 Io cm.. Fr: 61.—; '30 X .10 ( ni..

FE-

E

E.

P_

artpentristo Ai h 	 14:ntos. FidOnel 	 *00.
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hup. Lielens, s. p. r. I.. 18. rue de la Princesse, Bruxelles — Tél. : 21.10.98 — 21.8'7.90
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